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XSmlouva č,.20L5/1/7

SMLoUVA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
uzavÍená poďe $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o ľozpočtorých pĺavidlechuzemnich ĺozpočtu,

v e znéni pozděj ších předpisů

mezí niže uvedenými smluvními sftanami:

1. Město Týnec naďSánavou
zastoupené staÍostou města Mgĺ. Mattinem I(adtnožkou
ICO 00232904
se síďem: KNáklí 404,257 47TýnecnzdSázavoll
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbĺami, Týnec nađSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (dále jen,'posĘtovatel')

2. Sboĺ |ednoty bľatĺské v Týnci naďSázavou
zastoupený Mgĺ. Stanislavem Šk''o'"-
ICz 73633551,
se síďem: Benešovská 527,25741' Týnec nadSázavou
číslo účtu: 0322012389/0800

jako příjemce na stĺaně dľuhé (dále jen ,,příiemce')

Čhnek I.
Předmět smlouvy

1..1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou Íinanční podporu
(dotaci) v nlže sjednané r.yši a piljemce se zavazuje tuto dotaci použít pouze
ke sjednanému účelu a splĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy.

1.2 Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně někteĺých zákonů Qákon o finanční kontĺole) v platném zĺění, veřejnou
finanční podpoĺou avztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné poúiĺ dotace na jný než sjednaný účel nebo zadržení pĺostředků patřících
poskytovateli je poľušením ĺozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zäkona č. 250/2000 Sb.,
o ĺozpočtorých pĺaviďechűzemních ľozpočtu, v platném zněnĺ.
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2.1

2.3

3.1

3.2.

5.3

4.1

4,3.

4.4.

2.2

Dotace je poskytovánaýhtadně k účelu uvedeném v podĺobném položkovém tozpočtu,kteý je přítohou č. 1 této smlouvy ďe pĺavidel " ńrog,u-u doiací na ĺok 2015 podbodem 1 _ pĺavidelná spoĺtovru.^'zaimo1'ĺ;-rr_o.t pro-aea a mlád,ež,kteĺého mál býtdosaženo od okamžiku ptskytnuti dotáce do 31.12.2Oi5.

Příjemce je povinen použít_dotaci po;]ze kúčelu specifikovanému včl. II. odst.2.1.Poskytnuté finančnl pľostředky 
'..rł být použity ť;ĺ''J-" účelu a musí být použiqĺpo|Jze v souladu s písemnou žádostipříjemce.

Z poskytnuté dotace nelzehndlt ze1ména:
a) pokuty a sankce
b) sllátky fĺnančních 

.7ávyzkűa leasingové splátky
c) dary (s ýimkou věcných .en.. rorr"tě žíchpoÍád:ných či spolupořád anýchpříjemcem)d) nespecifikovanéýdaje (tj. wýdaje,kteté nelze ĺtetne dobLt1

ČIánek II.
Účel dotace

Čänek III.
Povinnosti příiemce

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace
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Příjemce se zavazuje uvádět město Týnec nad, Sázavorr jako poskytovatele dotacena všech ptopagačních mateiálech ke své činnosti, iłuo; i při všech veřejnýchvystoupeních příj emce.

oznámit poskytovateli změnu adĺesy síd|a..adalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-lik nim v době od jejího y'?":.y do úplného vyuč.vaidotu.", a to nejpozději do 10-tidnů ode đne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecnězá'vaznými pńvnimi předpisy, tj,'zejrnéna zajistitrrešk.rá f,otř.b.rá povolení příslušnýchoĺgánů stáni sptávy 
1 ;am9spĺĘ,'dodtžovát veškeľé ĺelJvantní obecně závizné pńvnlpředpisy včetně právnlchpř"d_pisď oydaných městem T)t"*' i^d' sárr^ror.

4.2.

Poskľtovatel poskytne příjemci dotaci ve v.ýši 4 000 Kč (slovy: čtyři tisíce koĺunčesĘch).

Celá dotace ve qýši 4 000 Kč (slovy: čtyři tisíce koľun českých) je Ętá z rczpočtuměstaTýnec nadSázavol.

Poskytovatel rozhoď o přidělení dotace v Zastupitelstvu města Týnec nad' Sázavorr dne13.4.2015 usnesením č. zM2O15 / 5 / 1 6.

Dotace bude poskytnuta jednotázově foĺmou bezhotovostnfüo bankovního převoduna účet příjemce uvedený v záh7avítéto smlour.7, a to do :ďa.'.i od podpisu této smlouvyobě;ma smluvnírni stĺanami.
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5.2

4.5.

5.1.

5.3

6.1.

7.1,

7.2.

V přípađě, že pĽĺ)emce použije finanční pĺostředky v ÍoŻpofu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté finančnl pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vtátit
poskytovateli takové Íinanční pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy ' a to nejpozději do 30 dnů od doručení
písemné ,ýr"y poskytovatele k jejich vtácení.

ČlĺnekV.
Vyúčtování

Po ukončeni reallzace akce přeđIoží pbíjemce poskytovateli bez zbytečného odkladu,
nejpozdějĺ však do 37.1,201,6, vyúčtování včetně stfučného hodnoceĺú činnosti příjemce
za příslušné období.

Yýčtován bude ptovedeno foĺmou kopí písemností majících ná]ežitosti účetních
dokladů poďe zvláštních púłvruch předpisů s označením účetního dokladu a položky,
ktetá byla zposkytnuté dotace uhtazena, včetně kopií {pisů z,ilčtl iľĺ1"-."
ptokazujících použití dotace.

Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci četpánĺ dotace v souladu
se zákonem č. 563/1991Sb', o účetnicwí, ve zněnipozdějších předpisů.

Clánek VI.
Casové lužití dotace

|m1nční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použiti
do 31.12.2015.

ČbnekVII.
Kontľola

Poskytovatel je v soulađu se zákonem č. 32O/2Oo1 Sb., o finanční kontole ve veřejné
sptávě a o změĺě někteĺ'ých zákoni, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovááět
u příjemce kontľolu účetĺrictví, případně dalšícĹ skutečností osvědčující ch do|&žová1a
ustanovení této smlouvy.

Příjemce je povinen-p'oskytnout poskytovateli veškeĺou Írutnou součinnosti při pĺovádění
kontoly poďe č1. VI' odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeroo potř.bno.,
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkazű, hlášení a łptáv, a to
go'd9!u 5 let, po ktetou je příjemce povinen ď. S 31 odst. 2 písm. b; a c) zákona
č.563/1,991 Sb., o účetnictví, vplatném zněni, ucńovávat účetní' záznaÁy a a učetni
doklady.

ČbnetVIII.
Sankce

Příjemce podpisem této smlour.7 beĺe na vědomí, že každé porušení povinností podle
:é,:-:ť::"y je považováĺo za poĺušení ĺozpočtové kázně đe ustanov en $ 22 ,ákon^
č.250/2000 Sb., o tozpočtových pĺaviďeci űzemnlch ľozpočtů, ,. zněni pozdějších
předpisů, a poskytovatel j_e opĺávněn požadovat úhĺadu odlrädr' za poľušení iozpočtoré
kázně ve vyši neopĺávněně použiých nebo zadtžených pĺostředků.

8.1.
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8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6.

Za ptodLeru s odvodem za poľušení rczpočtovékázněje příjemce povinen zaplatltpenáIe
ve qýši 1 ptomile z čáłsĘ odvodu za každý den pĺoálení,'nejwýše však do .11še tohoto
odvodu.

Porušení povinností uvedených v článku III. odst. 3.7. a 3.2. )e považováno za méně
zävažné poľušení tozpočtové käzně ve smyslu $ 10a odst. ó zákona č.25O/2OO0 Sb.,
o ĺozpočtov'ých ptaviďech uzemnich ĺozpočtů, ie zněru pozdějších předpisů. V případě
porušení těchto povinností se uloží příjemci odvod 

"" 
po*š"rrí.o"poč,o1re uznc ve 6ši70 0/o z poskytnuté dotace.

Čbnek IX.
Závércčná ustanovení

V7á1emná ptáva a povinnosti účastníků v této smlouvě qýslovně neuptavená se řídí
příslušnými právnimi předpisy, zejména zákonem o ĺozpočtoqých pľaviälech územních
ĺozpočtů a občanským zákoníkem.

Płíjemce je povinen bez zbytečného odklađu infoĺmovat poskytovatele o své přeměně
(füzi, rozdělení apod.) či vstupu do likvidace. V případe pi"meny příjemce piecházejí
ptáva a povinnosti z této smlouvy na ptávniho nástupce'

Příjemce beĺe na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty S plněním této
:d:"oy související, kteĺé má či bude mít poskytovatel k dispozici, 1.o., ĺ.rror-acemi,
kteté j9 poskytovatel povinen poskytnout žid^teftrrn, popř. zveře1rut,Á^ záHadě zákona
č. 1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoĺmacím ,łe'zněrup""aelsĺ.ľ' předpisů.

Příjemce beľe na vědomí, že vpilpadě zjištění závažných nedostatků pÍi rcallzacl akce,
včetně nedodĺžení teĺmínu odevzdánt wúčtován posťytovaných finaniních pĺostředků,
je posĘtovate| optávněĺ vyloučit v násĺedující.h älroo letecť jeho žádosti o'poskytnutí
dotace z pĺostředků poskytovatele.

]a-t9.srrrlou1a 
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z ruchž po jednom stejnopisu obdůi

každáł ze smluvních sftan.

Smluvní stĺany shodně pĺohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednánl' že si
srnlouvu před jejím p:dĘb-"ľ přečetly, tozumi jí a s )ejim obsahem ,o.rhla.í, a že ji
uzavíĺaji svobodně avážně. Na důkaz rýše uvedeného pĘojují své vlastnoľuční p"apĺ'y.

V Týnci nadSázavou dne ŕ aĺr

Mgt. Matin Išadtnožka
StaÍosta

posĘtovatel

-s'l'Ü't'YNEC l\.iAp sÁZÁvoU
K Náklí 404

ł-/ 4'I T'ýnec na'cl Siízavou
1

V Týnci nadSázavol"r dne 3,á. zĺĺr

Mgĺ. Stanislav Škvoĺ

příiemce

Wijĺ"äffi
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Roz tabulka C
Vyplnil/ telefon l7ĺy' /źn,l/dl. 1fttar
Subjekt,/bo/ ĺl,ĺ/nuń- Jąĺýł/ą,, l. Z/n^z łł/,b|złr,ę.ĺ.,
Název akce:

pol. nazev Kč

7 zlła ufr>r/. ł lcŻł'łźĺnĺ'
2 'rzĺ ńzłĺĺ",r''vzvľze'źy
3 4zfŻnzr / - 

/?ľzn"ŕźrn'łraońl-
4

5

6

7

8

9

L0

1,1,

t2
13

1-4

15

16

T7

L8

L9

20

2L
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
Celkem 1/il, -


